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Referat fra møte 180219  
 

Tilstede:  

- Thor-Martin Nyland (elevråd) 

- Eirik Hagtvedt (elevråd) 

- Friederike Voss (ansatte) 

- Ine Rehnlund (ansatte) 

- Eva Foldnes (ansatte) 

- Heidi Elvebo (foresatte) 

- Yvonne Jakobsen (Balsfjord kommune) 

 

Forfall: May-Britt Vangen (Kommunens representant), Kristin Nilsen (FAU) 

Ikke møtt: Bjørnar Ryeng-Berglund (FAU) 

 

Yvonne Jakobsen (referent) 

 

 

Saker: 

 

1) Status skolemiljø 

Elever: Godt skolemiljø, fornøyd med amfiet som arena både faglig og sosialt. Elevene 

opplever bedring i skolemiljøet fra forrige skoleår, bedre samhold mellom elever på tvers 

av klassetrinn. Bedre relasjon mellom elever og ansatte. Opplever positiv tone med 

renholdere. Opplever ingen ting som krever rask endring. Viktig å kunne omgås også de 

man ikke har så mye til felles med eller omgås i det vanlige. Opplever lite ekskludering.  

Foresatte: FAU har gitt innspill til skolen om leksepraksis og tenker det har en naturlig 

sammenheng med Overordna del. FAU har også engasjement rundt trafikkavviklinga på 

Moan med fokus på hente-/bringesituasjon. Politiet har vært tilstede noen dager, dette har 

en preventiv effekt. Innspillene går på tydelig merking av hvordan en ønsker 

trafikkavviklinga.  

Ansatte: Positive innspill fra de ansatte til FAU for initiativ i forbindelse med 

trafikkavvikling. Fokus på læringsmiljø og resultater fra kartlegging av læringsmiljø 

(Elev- og foreldreundersøkelse og Spekter), fokus på vurderingspraksis ut fra 

kartlegginger. Bedre samspill mellom elever og ansatte.  

Kommunens representanter: Å endre er en langsiktig prosess 
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2) Balsfjord kommunes omstillingsprosess – «Godt nok» 

Tre sektorledere, stillinger utlyst med søknadsfrist. Lillian Pedersen er konstituert i 

stillingen som kommunalsjef inntil sektorleder er på plass.  

 

3) Brukerundersøkelser 2018 

Elevrepresentantene har tro på å se på og diskutere resultatene fra elevundersøkelsen i 

klassene. Foreldrerepresentanten støtter dette; elevundersøkelsen er et fint utgangspunkt 

for å skape dialog om skolehverdag, mestring og motivasjon.  

 

4) Nasjonale prøver 2018 

Gjennomgang av resultater fra Nasjonale prøver 2018. SU/SMU mener det er en naturlig 

sammenheng mellom data i elevundersøkelsen og resultatene fra nasjonale prøver. Det er 

viktig å ha fokus på å tydeliggjøre sammenheng mellom teori og praksis. Dette har 

SU/SMU tro på vil ha positiv effekt på både motivasjon og læringsresultater.  

 

5) Fagfornyelse og overordna del  

Fagfornyelse og overordna del rulles ut i fullskala fra skoleåret 2020/ 2021.  

 

6) Eventuelt 

Info regnskap 2018 

 

 

 

 

 

Riktig referat bekreftes 

 

Ine Rehnlund (sign.)     Eva Foldnes (sign.) 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Jakobsen  

rektor/enhetsleder  
 

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


